= Účastníci veřejné zakázky =
Valašské Meziříčí 26. dubna 2017
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Identifikace veřejné zakázky:
Název:
Registrační číslo projektu:
Druh podle předmětu:
Druh podle finančního limitu:

Rekonstrukce budovy a přístavba za účelem vytvoření
výrobních a skladovacích prostor společnosti CLIMART, spol.
s r. o.
CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0003447
Stavební práce
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů1
CLIMART, spol. s r. o., se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava
– Vítkovice, IČ: 27845061 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel:

Zadavatel, který je v rámci výběrového řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený
příkazníkem, tj. QUANTUM CZ s. r. o., se sídlem Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava – Mariánské
Hory, IČ: 25869043, rozhodl dne 26. 4. 2017 o výběru dodavatele v rámci výše uvedené veřejné
zakázky takto:
 Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena
P. č.
1.
2.
3.

Název účastníka
INTOZA s. r. o.
Stavos Stavba a. s.
FICHNA – HUDECZEK a. s.

Sídlo
Varšavská 1583/99, Hulváky, 709 00 Ostrava
U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Opavská 535/17, 747 18 Píšť

IČ
25873261
44739494
27765857

 Výsledek hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost byla
hodnocena v souladu s pravidly stanovenými v bodu 16 zadávací dokumentace. Nabídky byly
posuzovány dle níže uvedených kritérií, kterým jsou přiřazeny níže uvedené váhy:
Číslo
kritéria
1.
2.

Název kritéria
Nabídková cena v Kč bez DPH
Délka realizace stavebních prací - od předání staveniště – v kalendářních dnech

Váha
kritéria
60 %
40 %

Výsledek hodnocení nabídek:
Pořadí

Název účastníka

IČ

1.

Stavos Stavba a. s.

44739494

2.

INTOZA s. r. o.

25873261

3.

FICHNA – HUDECZEK a. s.

27765857

Nabídková cena
v Kč
bez DPH
10.025.050,- Kč
59,79 bodů
9.989.852,- Kč
60 bodů
10.487.098,43 Kč
57,16 bodů

Délka realizace
Celkový
stavebních prací
počet bodů
– v kal. dnech
105
99,79 bodů
40 bodů
110
98,18 bodů
38,18 bodů
145
86,13 bodů
28,97 bodů

1

S postupem dle Pravidel pro výběr dodavatelů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek –
Řídící orgán OP PIK
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Hodnotící komise doporučila zadavateli přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi
Stavos Stavba a. s., se sídlem U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ: 44739494, jehož
nabídka splnila veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách
a neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel vyjádřil svým podpisem souhlas s výsledkem hodnocení a výběrem dodavatele.
Vybraného dodavatele tímto žádáme o sdělení, zda poskytuje součinnost k uzavření
smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne uveřejnění tohoto oznámení na profilu
zadavatele, na e-mail zástupce zadavatele marketa.vodakova@quantumcz.com.

Bc. Markéta Vodáková
QUANTUM CZ s. r. o., zástupce zadavatele
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